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Ekonomisk utblick 

Omvärlden 
En oro på landets börser och bland 
centralbanker har lett till stigande priser 
på guld. De negativa styrräntorna runt om 
i Europa har bidragit till oro på 
marknaden. 

Oljepriset föll kraftigt i slutet av förra året 
och är betydligt lägre nu än för ett år 
sedan. Detta brukar normalt kunna 
förbättra konjunkturen men i dagsläget 
förmodar Konjunkturinstitutet, i sin 
rapport över konjunkturläget i mars, att 
det inte blir så eftersom de 

oljeexporterande länderna har gjort sig allt 
mer beroende av oljeinkomsterna för att 
finansiera de offentliga utgifterna. Bland 
annat sker detta scenario i Ryssland och 
Brasilien som, till skillnad mot vad 
svenskarna upplever idag, har mycket hög 
inflation. Oljeproducerande länder har 
därför svårt att enas om sänkt produktion 
för att pressa upp oljepriserna. I USA 
däremot utgör oljerelaterade 
investeringar endast 1 procent av BNP, 
medan tjänstesektorn bidrar med 80 

procent. Konjunkturinstitutet bedömer att 
den ekonomiska utvecklingen i USA 
fortsätter i positiv riktning men att det 
dröjer till 2018 innan det blir ett 
normalkonjunkturläge. 

Konjunkturinstitutet följer Kinas utveckling 
noga och bedömer att dess tillväxt blir 
omkring 6 procent i år och nästa år. Den 
största risken för den globala 
konjunkturens utveckling är risken för en 
abrupt inbromsning i Kinas tillväxt. Det 
skulle drabba världshandeln och OECD 
hårt. 

Efter den så kallade Panama-skandalen, 
avgick Islands statsminister. Oppositionen 

lämnade in en misstroendeförklaring mot 
regeringen och krävde upplösning av 
alltinget och utlysning av nyval. Alltinget 
röstade dock ned oppositionens förslag. 
Den nytillträdde statsministern, tillika f.d. 
fiskeriministern, har en lång väg att gå mot 
att upprätta förtroendet igen. 

Fler kändisar i Panamaskandalen är 
Ukarainas president Petra Porosjenko, 
Storbritanniens premiärminister David 
Cameron, Argentinas president Mauricio 
Macri, Alaa Mubarack, son till Egyptens 
f.d. president, och f.d. irakiske presidenten 
Ayrad Allawi. Andra inblandade är Lionel 
Messi, Jackie Chan och Pedro Almodovar. 
Effekterna av allmänhetens misstroende 
för samhällsinstitutionerna ska aldrig 
underskattas. 

EU:s avtal med Turkiet om stopp på 
flyktingströmmen till Grekland verkar ha 
fått effekt för de grekiska öarna (set.ex. 
Svenska dagbladet, "Flyktingströmmen 
sinar på Egeiska havet efter EU-avtal", 
2016-04-05}. Avtalet innebär i princip att 
illegala invandrare ska skickas tillbaka till 
Turkiet och att EU sänder nödhjälp till 
flyktingar i Turkiet. För Turkiet är avtalet 
av strategisk politisk betydelse och 
innebär ett fördjupat samarbete med EU. 
Grekland kommer att få ekonomisk hjälp 
från övriga EU-länder. Flyktingar ska 

istället söka asyl till EU från läger i Turkiet. 
Dessa ska sedan fördelas mellan EU
länderna. Det återst år att se vilka EU
länder som är beredda att ta emot fler 
flyktingar och om flyktingarna istället 
hittar andar vägar till Europa över 
Medelhavet. Turbulens har uppst ått i 

lägren och situationen är fortsatt mycket 
svår. 
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Sverige 
Den 4 april presenterade regeringen sitt 
förslag om tio ytterligare miljarder till 
välfärdssektorn. Det påminner om de 

medel som delades ut i slutet av 
december förra året. Förhoppningsvis 
permanentas medlen och ingår så 
småningom i de generella statsbidragen 
till kommunerna (se mer 
www.regeringen.se). Omstruktureringar 
av de kommunala intäkterna brukar inte 
innebära högre intäkter totalt, men det 
vore bättre om trenden med större andel 
riktade statsbidrag bröts och att 
kommunerna fick satsa skattemedlen där 
de själva har identifierat behoven. 

Den 31 mars träffade IF Metall och 
arbetsgivarsidan ett nytt ettårigt avtal som 
ger medlemmarna 2,2 procents 
reallöneökningar och avsättning till 
deltidspension (www.ifmetall.se). (Lön 2,0 
procent och avsättning till deltidspension 
0,2 procent.) Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) kommer att förhålla sig till 
den norm som nu är satt för 
löneökningarna på arbetsmarknaden ("SKL 
förhåller sig till märket", 2016-04-04}. 

SKL har vidare kritiserat regeringens nya 
förslag om medfinansiering i 
sjukförsäkringen. Ökningarna av 
sjukpenningkostnaderna är så 
alarmerande att regeringen föreslår att 
arbetsgivarna ska stå för en fjärdedel av 

kostnaderna. Enligt Socialförsäkrings
minister Annika Strandhäll kan 
kostnaderna uppgå till så mycket som 
50 miljarder kronor år 2020 (en ökning 
med 29 miljarder från 2010). SKL menar 
att sjukfrånvarons kraftiga upp- och 
nedgångar inte kan förklaras av nedgångar 
i hälsa eller arbetsmiljö utan är geografiskt 

betingat. Sjukfrånvaron är högre på orter 
med svag arbetsmarknad, hög 
arbetslöshet och utflyttning, vilket en 

enskild arbetsgivare inte kan råda över. 
"- Igår utlovade regeringen tio miljarder 
till kommuner och landsting för att möta 
framtidens välfärdsutmaningar. Idag 
kommer förslag som riskerar dra undan en 
betydande del av detta välkomna tillskott. 
Det är olyckligt, säger Lena Micko" (SKL; 
" Medfinansiering minskar inte 
sjukfrånvaron", 2016-04-06). SKL menar 
vidare att det redan finns ekonomiska 
incitament att minska sjukfrånvaron. Det 

bör väl också understrykas att det finns 
fler åtgärder som skulle bidra till minskad 
sjukfrånvaro men som inte är särskilt 
populära - förändring av antalet 
karensdagar, sjukersättningsnivåer m.m. 

Senaste budet från Migrationsverket om 
fördelningstalen för Sveriges kommuner är 
mycket oklart. I början av året tilldelades 
Ljusnarsberg 18 ensamkommande 
asylbarn och blev ålagda att ingå nya avtal 
med Migrationsverket om att erbjuda 

platser för asylsökande och personer med 
permanent uppehållstillstånd. 

I ett brev till samtliga kommuner daterat 
den 31 mars 2016 presenterar 
Migrationsverket en ny anvisningsmodell 
för ensamkommande barn där 
Ljusnarsbergs kommun tilldelas en andel 
på 1,04 promille. Andelarna är som minst 
1 promille stora och ligger utöver redan 
överenskomna platser. Nya andelar 

beslutas varje år. Syftet är att fördelningen 
mellan antalet barn i landets kommuner 
ska bli jämnare på sikt. 

Enligt uppgifter som framkom då flera 
representanter från Ljusnarsbergs 
kommun deltog i en informationsträff hos 
länsstyrelsen, var att överenskommelser 
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mellan Migrationsverket och kommunerna 

så småningom ska fasas ut. Hur det 
kommer att se ut med överenskommelser 
och ersättningar 2017 är högst oklart. Det 

ska göras prognoser över invandringen 
fyra gånger per år och nästa prognos 
kommer den 27 april. Det är fortfarande 
osäkert om barn i stödboende får räknas 
in i avtalet. Definitionen av stödboende är 

densamma som " utsluss" enligt 
Migrationsverket. Om barn är placerade 
externt i "utsluss" kan det innebära 
inkomstbortfall för kommunen eftersom 
Migrationsverket bara beviljar ersättning 
om 1 tkr per dygn (mot dagens 1,9 tkr). 

Slutligen ska även nämnas att det i 
Ekonomistyrningsverkets {ESV) prognos i 
april för de statliga finanserna, förklaras 
att de räknar med oförändrade generella 
statsbidrag och skattesatser från och med 
2017 samt att pensionerna kommer att 
öka betydligt snabbare i år än förra året . I 
så fall antar ESV att kommunernas resultat 
kommer att sjunka framöver och uppnå 
omkring Oår 2020. Det ska dock tilläggas 
att ESV:s prognoser är mycket svåra att 
göra eftersom ingen vet hur stora 
flyktingströmmarna blir framöver. ESV 
räknar med en god BNP-tillväxt som 
kommer att bidra till högre skatteintäkter 

och konsumtion. 

Befolkning 
Befolkningsprognoser är mycket svåra att 

företa nuförtiden till följd av de 
svåruppskattade flyktingströmmarna. 
Ekonomistyrningsverket räknar med 
70 000 asylsökande under 2016 {160 000 

år 2015). Ljusnarsbergs kommun hade 
4 928 invånare den 31 december 2015. 
Statistiska centralbyråns nästa publicering 
av befolkningsstatistik sker den 12 maj och 

avser första kvartalet 2016. 

Skatteintäkter m.m. 
Enligt den senaste prognosen för 
kommunens skatteunderlag (februari) 
kommer kommunen att få 181 404 t kr i 
skatteintäkter och 82 582 tkr i generella 
statsbidrag och utjämning. Det är 3 544 tkr 

bättre än budgeterat. Det högre 
befolkningstalet har påverkat 
inkomstutjämningen i positiv riktning. 

Verksamheternas prognoser 
Förskoleverksamheten prognostiserar ett 

stort underskott mot budget med 
1 021 tkr som kopplas enbart till interna 
köp av måltider från kostverksamheten. 
Detta bör utredas vidare med hjälp av 
bland annat det nya " nuddis-systemet" 
som visar exakt hur många barn som har 
ätit varje dag. Ekonomiavdelningen anser 

inte att det bör bli ett underskott i 
förskoleverksamheten för året. Sett till 
periodens positiva resultat i förhållande 
till budget och att samtliga förväntade 

intäkter ej har influtit, borde 
verksamheten snarare prognostisera ett 

resultat i enlighet med budget . Men 
måltidsverksamheten bör likväl analyseras 

närmare. 

Ett annat ansvarsområde som redan i 
mars prognostiserar en stor negativ 

avvikelse mot budget är enheten för 
funktionsstöd. För närvarande finns 12 
ärenden om personlig assistens och i 
budget är beräknat för 10 ärenden vi lket 

antas medföra ca 1 300 t kr i högre 
kostnader än budgeterat (totalt ett 
underskott med 835 tkr mot budget 
prognostiseras). Ett åtgärdsförslag från 
enhet schefen är att Bildnings- och sociala 

utskottet (BOS) uppdrar att utreda 
differentierade ersättningsnivåer till 

personliga assistenter. 
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Kommunchefens ansvarsområde visar på 
ett prognosticerat överskott beroende på 
dels osäkerhet med anledning av 
skattetvist med Skatteverket (-700 tkr), 
dels krediterad moms från Riksbyggen 
(+1449 tkr). Dock finns osäkerhet i 
prognosen för ansvarsområdet då 

lönerevisionen ännu ej är påbörjad och att 
det i prognosen antas att 
kommunstyrelsens disponibla medel 
förbrukas fullt ut. 

Beträffande IFO kan det förväntas ett 
betydande budgetöverskridande för 
vårdplaceringar, exklusive 

ensamkommande barn. I dagsläget ser det 
däremot inte ut som att kostnaderna 
kommer att bli fullt så höga som under 

2015 då budgetunderskottet motsvarade 
14 900 tkr. 

Inom hemtjänsten befaras att det finns 
risk för ett budgetöverskridande framöver, 
därför att behovet av hemtjänstinsatser 
ökar. Det kommer att rekvireras 
statsbidrag för ökad bemanning inom 
äldreomsorgen och behovet inom särskilt 
boende befaras inte öka under året . 

Inom arbetsmarknadsenheten befaras ett 
underskott inledningsvis på året. Det 

beror på att det är svårt att se hur mycket 
intäkter som kan förväntas inflyta. 
Näringslivsutvecklaren prognostiserar ett 
underskott, bland annat till följd av behov 
av extra konsulttimmar för att lösa 
problem med DNS, ISN och mejlsystemet. 
Socialchefen prognostiserar lägre 

äldreomsorgsavgifter än budgeterat. 

Grundskolan prognostiserar ett underskott 
med 559 tkr. Orsaken anges vara ökat pris 
på varor som beställs från köket, en 
elevassistent utöver budget för 

utåtagerande elev samt en språkstödjare 
för nyanlända elever utöver budget. Ökad 
lönekostnad för undervisning i svenska 
som andra språk, ytterligare en 
elevassistent utöver budget och ny lärare 
med högre lön samt överlappning mellan 
två lärare som under period går dubbelt. 
Några åtgärder för att komma till rätta 
med underskottet anges inte i kontakt 
med rektor. Ekonomichefen har fått ett 
budgetuppdrag att följa upp bland annat 
grundskolans budget. Det är tydligt att 
verksamheten inte följer den beslutade 
intern budgeten. 

Investeringar 
Slutbesiktning på Klockargården gjordes 
den 11 april men vissa elarbeten 
godkändes inte. Ytterligare anpassning av 
lokaler är i antågande, bland annat 
stödboende på Riggardsgatan vilket 
påbörjas snarast möjligt. 

Riksbyggen har inkommit med underlag 
för investeringen i centralköket. Enligt 
redovisningen ska utgifterna uppgå till 
16 047 tkr. En avstämning av 

mervärdesskatten på fakturor som 
skickats till kommunen måste ske så fort 
som möjligt eftersom Riksbyggen har 
debiterat kommunen för höga utgifter på 
fakturorna för invest eringen. Budgeten för 
investeringen var totalt 16 500 tkr. 

Under ett möte med Bergslagens 

kommunalteknik (BKT) informerades 
kommunen om ett nära förestående 
behov av en utbyggnad av kommunens 
reningsverk. Anledningen är positiv därför 
att det handlar om att kommunens största 
privata arbet sgivare, 

Kopparbergs bryggeri AB, går mycket bra. 
lnvesteringsbehovet uppgår till minst 
10 000 tkr. 
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Lån/ amortering 
Enligt kommunstyrelsens förslag till hur de 
extra statsbidragen i den extra 
ändringsbudgeten ska disponeras, ska 
5 000 tkr amorteras i april. 
Kommunfullmäktige beslutar i ärendet 

den 14 april. I samband med försäljningen 
av lagerbyggnaden till Kopparbergs 
bryggeri, avses 23 625 tkr amorteras. 
Försäljningen planeras ske innan den 
20 april för att matcha datumen för 
förfallna lån och skatteskulder. 
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Likviditet 

Likviditet i kr v 1-15 2016 
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Från och med den 8 mars påförde Nordea 
inlåningsavgift på kommunens 
checkkonto. För att ha så lite pengar som 
möjligt på checkkontot har kommunen 
gjort några korta ränteplaceringar i 
avvaktan på betalning av större 
utgiftsposter under året. Kommunens 
likviditet uppgick till 72 633 tkr per 

Fördelningen av statsbidrag från 
Migrationsverket 
Inom allmänna utskottet finansieras en 
utredningsfunktion via statsbidrag och där 
hanteras återsökningarna och det 
strategiska arbetet kring rekvirering av 
statsbidrag från Migrationsverket. 
Ytterligare har kostverksamheten sålt 
måltider till grundskola och förskola 
avseende asylbarn för 99 tkr. 
Överförmyndarförvaltningen har 2,0 

handläggare i budget som finansieras via 
statsbidrag. En av dem har varit 
långtidssjukskriven och den andra tjänsten 
är inte tillsatt ännu. 

För grundskolan och förskolan har inte 
rekvirerats bidrag från Migrationsverket 
avseende asylbarn ännu. Verksamheterna 
ser ändå ut att klara sig med de 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

kvartalsbokslutet. Det är dock endast en 
mindre del av dem som ligger på 
ckeckkontot. 

schablonbidrag som hittills delats ut 
avseende nyanlända i kommunen. 
Lokalfrågan är viktig att lösa för att kunna 
plocka in fler barn i förskolan. Förskolan 
kan få statsbidrag för minskade 
barngrupper. Förskolan redovisar ett 
överskott mot budget för perioden 
januari-mars 2016 med 49 tkr och 
grundskolan ett underskott med 94 tkr. 
Återigen ska det påpekas att statsbidrag 
för asylbarn inte har rekvirerats från 
Migrationsverket. Med andra ord ser 
resultaten lovande ut. 

Försörjningsstödsverksamheten har fått 
627 tkr i statsbidrag från Migrationsverket 
avseende budgeterade kostnader för 
utbetalningar till ensamkommande barn 
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på Bergsgården, samt schablonintäkter för 
det s.k. "glappet". För perioden redovisar 
verksamheten ett underskott mot budget 
med 99 tkr. 

Handläggningen av ensamkommande 
flyktingbarn på IFO redovisar ett resultat i 
enlighet med budget. Där är budgeterat 

3,0 socialsekreterare plus kringkostnader. 

Placeringar inom flyktingmottagandet på 
IFO innebär kostnader första kvartalet 
2016 motsvarande 5 523 tkr. För första 
kvartalet ska det rekvireras 6 030 tkr, 
varav 563 tkr avser 2015. Ytterligare 
placeringskostnader med 74 tkr hittills 
2016 och 1 317 tkr för 2015 ska rekvireras 
avseende asylpersoner. 

Kommunchefen fick ett uppdrag från 
kommunstyrelsen den 30 mars att 
säkerställa kvaliteten i 
återökningsförfarandet. Ett möte har 
avhållits mellan kommunchef, 
ekonomichef, utredare på 
ekonomiavdelningen, enhetschef för HVB 
Bergsgården, tre socialsekreterare och en 
assistent för ensamkommande barn samt 
tf. enhetschef på IFO för att säkerställa 
rutiner för återsökning samt att det inte 
betalas ut omkostnadsersättningar i 
onödan. Ytterligare önskemål från 

socialsekreterarna var en utbildning i 
verksamhetssystemet och en fysisk flytt till 
Stora gården. 

Inom Komvux finansierar statsbidragen 
0,50 lärare till grundutbildning och 0,5 
lärare till gymnasieutbildningen, samt SFl

lärare beroende på antalet inskrivna 
nyanlända. Inom Etableringsverksamheten 
finansieras 0,75 integrationssekreterare 
(anställd 1,0 genererar ett underskott). 
Om förslaget om hur de extra 
stat sbidragen ska användas godkänns av 

fullmäktige den 14 april, finansieras även 
1,0 integrationskoordinator med viss 
delfinansiering av Region Örebro län. 

I övrigt kan sägas om statsbidragen att det 
beslutas den 14 april hur de extra 
statsbidragen som kommunen fick i 
december 2015 ska användas. Beträffande 
den nya organisationen "VUXIAM" har den 
inte kommit igång riktigt än och 
stödboendet är inte etablerat ännu. När 
de extra satsningarna för 2016 väl har 
kommit igång och kommunfullmäktige har 
fattat beslut om fördelningen av de extra 
bidragen, gör ekonomiavdelningen en 
uppföljning av ekonomin för 

flyktingmottagandet och hur statsbidragen 
används. Kommunen ligger ute med 
ca 14 000 tkr för 2016 och samtliga 
schabloner för nyanlända och 
ensamkommande barn som har inkommit 
hittills under året, har utnyttjats. Det 
återstår 1 565 tkr som förväntas 
intäktsföras på SFI när dessa har 
rapporterat sina klasslistor till 
ekonomiavdelningen. 
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Uppföljning av de finansiella målen 

Investeringsnivån ska uppgå till högst 17 125 tkr 

Analys 

På kommunfullmäktige den 14 april förväntas det beslutas om ytterligare investeringar, som 
ska finansieras av statsbidragen enligt den extra ändringsbudgeten med anledning av 
flyktingmottagandet, samt överföring av föregående års ej utnyttjade medel. I samband med 
detta förväntas det finansiella målet justeras. 

Åtgärder 

Likviditeten ska uppgå till minst 5 % av kommunens årliga externa bruttokostnader 

Analys 

Likviditeten är fortsatt god i avvaktan på större investeringar i Åstugan och Ljusnarshallen. 
Kommunens likviditet uppgick till 72 633 tkr vilket utgör ungefär 22 procent av 
bruttokostnaderna. 

Åtgärder 

Det ska amorteras minst 25 000 tkr under 2016 

Analys 

En försäljning av lagerbyggnaden som uppfördes av Ljusnarsbergs kommunlager AB är nära 
förestående och innebär att kommunlager AB kan amortera sin skuld till kommunen på 
23 625 tkr. Kommunen ska i sin tur amortera motsvarande lån till Kommuninvest. Ytterligare 
5 000 tkr föreslås amorteras och finansieras av de extra statsbidragen för 
flyktingmottagandet. 

Åtgärder 

Resultatet ska uppgå till minst 10 000 tkr år 2016 

Analys 

Resultatet uppgår enligt prognosen till 10 814 tkr. 

Åtgärder 
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Resultatsammanställning mars 2016 

Belopp i tkr 

Verksamhetens intäkter 
Verksamhetens kostnader 
AvskrivninQar 

Verksamhetens nettokostnad 

Skatteintäkter 
Generella statsbidrag och 
utjämn 
Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 

Resultat före extraord poster 

Extraordinära intäkter 

Extraordinära kostnader 

Arets resultat 

Resultat Resultat 
helår helår 
2014 2015 

102 756 93 413 
-307 788 -334 939 

-14 052 -6 423 

-219 084 -247 949 

166 688 173 117 

71 925 97 741 
5 571 2 497 

-6 377 -3 039 

18 723 22 367 

0 0 
0 0 

18 723 22 367 

Prognos Budget Avvikelse 
Helår helår 
2016 2016 

81 770 66 469 
-325 683 -306 931 

-7 880 -7 880 

-251 793 -248 342 

181 404 183 087 

82 582 77 355 
113 1 000 

-2 242 -3 100 

10 064 10 000 

0 0 
0 0 

10 064 10 000 

helår 
2016 

15 301 
-18 752 

0 
-3 451 

-1 684 

5 227 
-887 
858 

63 

0 
0 

63 
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NOTER TILL RESULTATPROGNOS 
Helår Prognos Budget Avvikelse Budget 

Belopp i tkr 2015 mars 2016 2016 budg/progn 2017 
Not 
1 Verksamhetens intäkter 109 454 96 751 81 450 15 301 85 585 

Interna poster bo1iräknas -16 041 -14 981 -14 981 0 -14 981 

93 413 81 770 66 469 15 301 70 604 
Not 
2 Verksamhetens kostnader 

Kostnader enl redovisning -361 024 -352 346 -333 594 -18 752 -345 473 

Kapitalkostnader 10 044 11 682 11 682 0 14 981 
Interna poster borträknas 16 041 14 981 14 981 0 13 642 

-334 939 -325 683 -306 931 -18 752 -316 850 
Not 
3 Avskrivningar 

Inventarier -1 203 -1 413 -1 413 0 -1 413 
Fastigheter och anläggningar -5 220 -6 468 -6 468 0 -6 468 
Nedskrivningar materiella 0 
Nedskrivningar finansiella 0 

-6 423 -7 880 -7 880 0 -7 881 
Not 
4 Skatteintäkter 

Prel. Kommunalskatt 173 245 180 994 183 046 -2 052 190 734 
Slutavräkning -1 28 409 41 368 

173117 181404 183 087 -1 684 190 734 
Not 
5 Generella statsbidrag och 

utjämning 
Strukturbidrag 2 248 1 741 1 718 23 1 683 
Inkomstutj ämning 62 036 65 949 60 456 5 493 54 756 
Kostnadsutj ämning 6 305 5 318 5 321 -3 5 211 
F asti ghetsav gift 9 102 8 706 8 821 -115 8 821 
LSS-utjämning -48 1 036 1 178 -142 997 
Komp höjda soc avg unga 370 

Extra statsbid p. 2015/16:4 7 17 904 

Regleringsbidrag/avgift -1 75 -169 -139 -30 -932 

97 741 82 582 77 355 5 227 70 536 

Not 
6 Finansiella kostnader 

Räntekostnader -3 039 -2 142 -3 000 858 -3 200 
Ränta pensionsskuld 0 -100 -100 0 -100 

-3 039 -2 242 -3 100 858 -3 300 
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lnvesteringsredovisning 

Kod Projekt 

Återst år 
Redovisning av 

Jan-mars 16 Årsbudget årsbudget 
Prognos 

% förbr helår 

Avvikelse Överförs 

bud/prog 2015 outn 
1012 Servrar, PC, etc 0 
1014 Switchar, nätverksutrustn 0 
1035 Övriga köksinv centralkök 0 
1037 Nytt ärendehanteringssyst 81 
1511 Läsplattor KS och utskott 0 
1513 Ombyggnad Ljusnashallen 0 
1515 Tillgängligh offentliga lok -36 
1521 Kommun-Tings-St Gård mfl 1824 
1611 Yttre underhåll 0 
3008 Utemiljö grundskola 0 
3009 Upprustning, Åstugan 3 
3010 Ljusnarsh ti llb matsal 0 
3509 lnv+brandlarm gymsalar 0 
3511 IT-utrustn, läspl, skolan 454 

Två klassuppsättn datorer 0 
Larm Socialkontor mm 0 
Nuddisar förskolan 0 

4020 Lekplatser 0 
4021 Om byggnad av gator -65 

Olovsvallen ny armatur 0 
4023 Trafiksäk+handikappåtgärd 36 
4024 Rydbergsdal Trekanten 0 

Parkutrustn, plantering, sten 0 
Badplatser nya bryggor 0 

4027 Upprustn av gatljusnät Rydbd 0 
VA-ledningar vårdc-Wallmov 0 
VA-utbyggnad Si lverhöjden 0 
Utbyte ledningsn bl a Bångbro 0 

5006 Finn hyttans vattenverk 0 
5015 Mindre ledningsarbeten 0 

Mindre vattenverk o pumpst 0 

Summa 2 298 

Det antas att investeringsmedlen utnyttjas. För 
ku lturbyggnadsprojekten ska ansökas om externa 
bidrag. Förbrukade medel, 1 824 tkr, avser 
renovering av Klockargården. Nedlagda utgifter för 
Klockargården kommer i sin helhet återsökas från 
Migrationsverket. 

Det har förvarnats om att moduler på förskolan 
Åstugan kan bli mycket dyrare än beräknat. 
Upphandlingen är inte klar. I den högra kolumnen 
redovisas förslag t ill överföringar av outnyttjade 

150 150 0,0 150 0 
150 150 0,0 320 -170 

0 0 0,0 50 -50 
0 -81 0,0 81 -81 

65 65 0,0 65 0 
0 0 0,0 0 0 

so 86 -72,0 14 36 
300 -1524 608,0 1050 -750 

0 0 0,0 2 250 -2 250 
0 0 0,0 so -50 

10 000 9 997 0,0 13 000 -3 000 
0 0 0,0 0 0 
0 0 0,0 0 0 

200 -254 227,2 454 -254 
180 180 0,0 0 180 
so so 0,0 so 0 
40 40 0,0 40 0 

200 200 0,0 0 200 
1 950 2 015 -3,3 2135 -185 

so 50 0,0 so 0 
50 14 72,0 so 0 
0 0 0,0 0 0 

200 200 0,0 200 0 
40 40 0,0 40 0 

500 500 0,0 500 0 
1000 1000 0,0 1000 0 

200 200 0,0 200 0 
1500 1 500 0,0 1500 0 

500 500 0,0 1990 -1 490 
500 500 0,0 500 0 
250 250 0,0 250 0 

18 125 15 827 
~ 

12,7 25 989 -7 864 !1 

investeringsmedel i 2015 års budget. Budgeterade 
medel för investeringar i datorutrustning och 
lärplattor ti ll skolan räcker med nöd och näppe 
ihop med de medel som föreslås överföras från 
2015. Något mer får alltså inte köpas in. 

Det avgörande för om investeringsbudgeten håller 
är hur dyr Åstugan blir. När vi vet det finns det 
kanske anledning att återkomma för att omfördela 
resurser i investeringsbudgeten. 
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Sammanställning resultatprognos 31 mars 2016 
Per Ansvar 
Ansvar Verksamhets Redovisning Redovisning Årsbudget Årsbudget Prognos Prognos Netto Netto Netto 

område Intäkter kostnader intäkter kostnader Intäkter Kostnader prognos Budget Prognos/ 
Jan-mars 15 Jan-mars 15 helår helår helår helår helår helår Budget 

101 Ekonomichef -225 2 604 -1 123 13 135 -1 059 13 071 12 012 12 0 12 0 
111 Kommunchef -848 5 413 -6 119 44 461 -5 395 40 927 35 532 38 342 2 810 
120 Näringslivsutvecklare -32 1 519 -175 5 556 -175 5 653 5 478 5 381 -97 
122 Kanslichef -123 872 -1 060 6 251 -960 5 908 4 948 5 191 243 
140 Kostchef -2 333 2 844 -8 471 10 974 -8 471 10 940 2 469 2 503 34 
160 Vuxam -589 1 937 -1 180 5 485 -3 736 7 964 4 228 4 305 77 
170 Fastighetschef -2 256 2 579 -9 094 10 749 -9 095 9 457 362 1 655 1 293 
180 AME/lntegration -950 2 745 -3 604 6 143 -5 250 8 760 3 510 2 539 -971 
190 Enhetschef - Ensamkommande -2 566 1 935 -9 835 9 835 -9 835 9 835 0 0 0 
410 Socialchef -1 300 2 004 -4 013 9 633 -3 933 9 706 5 773 5 620 -153 
420 Enhetschef IFO -764 12 244 -2 064 15 534 -2 230 20 460 18 230 13 470 -4 760 
430 Enhetschef Handikappoms -238 4 181 -1 107 17 700 -1 195 18 623 17 428 16 593 -835 
440 Enhetschef ÄO - Solgården -570 3 878 -2 603 14 850 -2 604 14 850 12 246 12 247 1 
450 Enhetschef ÄO - Hemtjänst -1 318 6 363 -5 508 25 070 -5 508 25 415 19 907 19 562 -345 
460 Enhetschef ÄO - Koppargården -1 102 5 293 -4 192 21 982 -4 262 21 432 17 170 17 790 620 
470 Enhetschef - Sjuksköterskor 0 1 619 -258 7 293 -258 7 159 6 901 7 035 134 
480 Enhetschef - Rehab -20 978 -77 3 514 -77 3 513 3 436 3 437 1 
510 Bildningschef -92 13 300 -4 356 46 437 -5 214 47 834 42 620 42 081 -539 
520-
522 Rektor förskolor -1 220 3 942 -2 419 13 505 -3 019 14 526 11 507 11 086 -421 
542-
544 Rektor grundskolan -1 443 9 709 -2 103 32 589 -2 486 33 531 31 045 30486 -559 

Totalt KOMMUNSTYRELSEN -17 989 85 959 -69 361 320 696 -74 762 329 564 254 802 251 335 -3 467 
210 överförm]'.ndarnämnden -80 954 -2 479 2 535 -2 595 2 636 41 56 15 
Totalt ÖVERFÖRMYNDARNÄMND -80 954 -2 479 2 535 -2 595 2 636 41 56 15 
610 Allmännyttan -4 697 3 978 -19 394 20 145 -19 394 20 145 751 751 0 
Totalt FD UUSNARSB FASTIGH AB -4 697 3 978 -19 394 20145 -19 394 20145 751 751 0 
TOTALT KOMMUNEN KVARTAL 1 -22 766 90 891 -91 234 343 376 -96 752 352 345 255 593 252142 -3 451 
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Slutord 

Ikväll (2016-04-14} beslutar kommunfullmäktige hur de extra statsbidragen ska användas. Förutom de 35,8 miljonerna fick 
grundskolan/förskola/gymnasium 3,8 miljoner kronor. Flera satsningar, som rektor till komvux och stöd boende för ensamkommande barn, har 
inte implementerats ännu men är på gång. Härnäst gäller det att lusläsa regeringens vårproposition och hålla sig uppdaterade på förändringar i 
statsbidrag och regelverk. Det återstår många frågetecken. 

Prognosen som gjorts per den 31 mars visar dock på ett positivt resultat, i enlighet med budget. 

Kopparberg, 2016-04-14 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 
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